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Què en penseu...

Sou conscients que el clima està canviant? O bé ho negaríeu?

Heu notat si els hiverns són menys freds? Us fa l’efecte que la primavera arriba cada cop més d’hora?

I sobre els fenòmens meteorològics extrems, dels que provoquen tota mena de catàstrofes, materials i humanes, 
heu comprovat si n’hi ha més que fa uns anys?

Tot això i d’altres són símptomes de l’acceleració del canvi climàtic o escalfament global.  El canvi climàtic és un 
fet i el seu impacte en tots nosaltres és cada dia més gran.

Si no prenem mesures per frenar-lo, és gairebé segur que, al llarg d’aquest segle, l’escalfament global farà 
canviar de forma radical el nostre món i la nostra manera de viure. La vida de milions de persones podria estar 
en perill. 

El que fa canviar el clima és la nostra manera de viure, especialment la dels països més rics i econòmicament 
més desenvolupats.  

És cert que el canvi climàtic és un problema mundial, però cadascú de nosaltres pot contribuir a assolir uns 
certs objectius fixats de manera col•lectiva. Introduint només uns petits canvis en els nostres costums, podem 
estalviar energia i recursos i ajudar a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle sense que la nostra qualitat 
de vida es vegi afectada. De fet, a través de petites accions, fins i tot podem estalviar diners a curt termini i, a 
mig i llarg, podrem evitar despeses milionàries.

Val la pena fer-nos la pregunta: I jo què hi puc fer?

Una de les maneres més il•lustratives i clarificadores de conèixer l’impacte del teu mode de vida sobre el planeta 
és mesurant la teva petjada o empremta ecològica, és a dir, calculant quants planetes farien falta per viure si 
tothom visqués com ho fas tu. D’entrada, és molt possible que surti una quantitat de planetes que et sorprengui; 
no et preocupis. La gràcia està en que, ajustant i modificant uns pocs hàbits i fent algunes petites accions, la teva 
empremta ecològica pot acabar reduint-se a un planeta. Prova-ho aquí! És fàcil i et permet adquirir una gran 
consciència de l’impacte, també positiu, que poden tenir les teves accions.

https://www.footprintcalculator.org/home/es

A més a més, per conèixer més sobre el canvi climàtic, recomanem llegir detingudament aquest document, una 
introducció a aquesta temàtica pensada per a joves, però que pot ser molt útil per a totes les edats.

De què va això del canvi climàtic?

...Del canvi climàtic, també anomenat escalfament global?
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Text i fotografies: Marina Pallàs Barta

El miralcampí ens acompanya en un viatge al passat a través 
d'històries sobre estraperlistes i de les melodies del seu acordió

Marcel•lí Sió Argilés: Sobre 
aventures, música i estraperlistes

N o fa falta sentir massa paraules per 
adonar-te que en Marcel•lí és una persona 
entranyable. Qui sap si és la seva mirada, 

el seu riure o el seu caràcter. Sigui com sigui, el 
miralcampí ha mantingut la capacitat d’encisar durant 
noranta-un anys, un tret que li ha fet viure una vida 
d’allò més plena i apassionant allà on ha estat —que 
no són pocs llocs—, i que l’any passat ja va captivar 
l’amplíssima audiència del programa del Foraster de 
TV3 tot recordant la seva dona, la Maria Carme de Cal 
Sito, “una dona extraordinària”.

Quan tot just era un adolescent, va estar molt a punt 
de fer les Amèriques, convidat per un conseller de 
Companys i la seva família, que havien anat a l’altra 
banda de l’Atlàntic a trobar exili, i que en la seva 
estada a Andorra havien coincidit amb en Marcel•lí 
en un hotel on ell treballava de mosso d’equipatge. 
En Marcel•lí devia captivar-los prou en la seva breu 
estada que per poc no li fan de padrins. “Oh, a mi, a 
bodes m’aconvides!”, resumeix amb un somriure sota 
el nas. Però en lloc d’embarcar-se amb ells, rumb a 
Mèxic, va transcórrer per quatre presons, tot per haver 
passat la frontera a Perpinyà sense documentació: 
Figueres, Girona, Barcelona i Lleida.

Marcel•lí jugava el seu paper. “Quan venien amb els 
camions de les Castilles carregats de blat amagat 
—n’hi havia que portaven peix, altres portaven 
mobles…— i anaven cap a la província de Tarragona, 
feien parada a la farinera de Maldà. Llavors, 
mostraven la documentació que acreditava que allà 
hi feien farina, i quan després continuaven cap a 
Tarragona, jo agafava els documents i els retornava 
cap a Fondarella des de Maldà, en bicicleta, perquè 
l’endemà vindria un altre camió a fer el mateix”, 
explica. A aquella edat, ja s’havia convertit en un 
apreciat company pels estraperlistes, tots molt majors 
que ell: “Mira, aquests vells companys, de tant que 
m’estimaven i de tanta confiança com tenien, em 
tractaven com si fos un fill seu. I em donaven les claus 
d’on guardaven el blat d’estraperlo”, indica. També 
a Mollerussa, comptaven amb el petit Marcel•lí els 
dies de mercat, que s’escapava durant l’hora del 
pati de l’escola per arribar-se a l’estació de tren, on 
els estraperlistes lligaven, en una arriscada acció 
coordinada feta a l’ombra de la màquina de vapor 
i amb la complicitat del maquinista —a qui s’havien 

guanyat amb una llesca de pa amb oli—, petits sacs de 
productes diversos que volien fer arribar a Terrassa 
o Barcelona. “Alguns homes, que potser portaven uns 
cent quilos de gènero, esperaven que arribés el tren a 
Mollerussa. Al maquinista ja el tenien comprat amb 
una llesca de pa perquè no anés massa de pressa 
en engegar. Llavors ells feien quinze o vint paquets 
d’aquests cent quilos i les lligaven davall del tren, i jo 
els havia anat a ajudar moltes vegades. El tren feia 
una mica de moviment per alertar-nos que arrencaria 
de seguida, i llavors ens quedàvem ajaguts a la via i 
el tren ens passava pel davant. Quan passava l’últim 
vagó, fins i tot alguns estraperlistes tenien temps de 
córrer i pujar al tren!”, relata Marcel•lí, que rebia 
quaranta o cinquanta cèntims per ajudar-los en 
l’empresa i que ell es gastava en els “capricis” propis 
dels nens de l’edat i del moment, que no eren pas 
tants com avui. Què en feia dels dinerons obtinguts 
amb l’estraperlo, ja era cosa de cadascú. “Hi ha gent 
que, tal com va guanyar-los, va gastar-los, i d’altres 
que van estalviar”, assegura.

Així i tot, ni tan sols això podia evitar que continués 
obrint-se de braços a l’aventura. No sabríem pas dir si 
en Marcel•lí és un nen que va fer-se gran abans d’hora, 
o bé un adult que sempre ha mantingut viu el seu nen 
interior. En parlar-hi ens adonem que tant hi fa, que 
al final, potser és el mateix. Ja en aquella mateixa 
època, coneixia a fons els mitjans i recursos que els 
grans tenien per fer calerons en una època de misèria 
i cartilles de racionament. “Quan va acabar la guerra, 
hi va haver dos productes que va controlar l’Estat, que 
les venia a uns preus barats comparats amb els del 
mercat: el tabac i el pa. Cada espanyol major de vint-
i-vuit anys tenia dret a cinc o sis cigarrets cada dia, 
i a uns cinc-cents grams de pa, que anava a quatre 
pessetes el quilo, mentre al mercat negre anava a 
vuit o nou, igual que passava amb el tabac”, il•lustra. 
“L’estraperlo és una pràctica que va existir aquí, i es va 
donar entre els anys quaranta i cinquanta. Per sort o 
per desgràcia, el vaig viure molt”, assegura.

Mentre el seu pare s’amagava a Barcelona, la seva 
mare s’havia convertit en estraperlista. Això no només 
va dur-lo a viure de prop l’estraperlo, sinó que també va 
fer que l’acabés practicant. Els estraperlistes, subjectes 
evidentment a situacions arriscades i a escrutinis 
constants —com els que va passar la seva mare quan 
li trobaven sacs de farina i llonganisses, sota les robes, 
agafades al seu tronc i a les seves extremitats—, 
sempre trobaven la via per fer circular els productes 
en una cadena que no se sabia ni on començava ni 
on acabaria. I la mare d’en Marcel•lí s’arribava fins 
a Calaf o Barcelona, Terrassa, Sabadell o Manresa, si 
feia falta, per fer arribar els productes al seu destí. “Oi 
la mare… Que n’era de valenta, la mare”, recorda tot 
explicant els viatges i els mètodes que s’empescava 
per guanyar-se alguns diners que després estalviava 
o utilitzava per comprar peix, llonganissa i altres coses 
que no contemplava la cartilla de racionament i una 
dieta basada principalment en el pa. 

Calaf marcava una frontera pel que fa als preus del 
mercat negre, que augmentaven considerablement 
d’allà fins a Barcelona. I és aquí, sobretot, on el petit 
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El CF Miralcamp ha recuperat la marca local després 
de la davallada del club del 2015 causada per la falta 
de jugadors. Aquest no va ser l’únic equip que es va 
veure afectat per aquest fet: també ho van patir el 
Bellvís i la Seu d’Urgell.

El CF Miralcamp és un club amb més de cent anys 
d’història, i la temporada 2011/2012 es va proclamar 
campió de grup de Tercera Catalana. L’ascens de 
categoria, però, va durar poc i l’equip va abandonar 
la competició l’any 2015.

Malgrat aquest parèntesi competitiu, el municipi va 
fer un gran esforç per mantenir la base, que l’any 2019 
estava conformada tot just per set equips. Miralcamp 
no va perdre la seva identitat esportiva i, fa un parell 
d’anys, quatre joves del municipi van embarcar-se 
en el projecte de recuperar l’equip amateur. Amb el 
suport d’alguns jugadors de la comarca, es va arribar 
a configurar una plantilla per competir a la Quarta 
Catalana. Així ho explica Jordi Preixens, un dels 

impulsors del projecte i l’actual coordinador tècnic del 
club.

L’entitat està consolidant la base local per tal que 
pugui nodrir a equips superiors, tot sota la direcció 
del president del club, Ferran Massot. A hores d’ara, 
el club té setanta jugadors i jugadores que formen 
part dels cinc equips de l’entitat, i que tenen entre els 
quatre i nou anys —babies i alevins— i els setze i els 
dinou —juvenil i equip amateur—. Pel que fa al quadre 
tècnic, Preixens en coordina la preparació amb l’ajut 
d’altres jugadors que tenen formació de preparadors 
físics.

La voluntat del CF Miralcamp és poder tornar a 
competir i anar adquirint experiència per poder 
escalar categories sense pressa, però amb l’objectiu 
de poder tenir continuïtat amb un primer equip que 
serveixi de referent i que engresqui a nous esportistes 
a formar part i fer créixer aquest club centenari.

Text: Josep Anton Pérez     |     Fotografies: Cedides

La pilota torna a girar al camp de futbol del municipi gràcies 
a cinc equips, amb un amateur a Quarta Catalana

L’esperit esportiu de 
Miralcamp manté viva 

l’espurna del seu club centenari

De vegades, però, algunes de les majors joies podien 
aguardar en el lloc menys esperat, com les golfes 
de casa. Aleshores encara no ho sabia, però allà 
hi reposava, en una caixa de fusta que aleshores ja 
era antiga (imagineu-vos ara!), el seu amor per la 
música, i un preciós i antic acordió que esperava ser 
redescobert i que seria la clau d’en Marcel•lí per entrar 
al meravellós món del sisè art. L’origen de la història 
d’aquest vincle es remunta un centenar d’anys enrere, 
quan en Marcel•lí encara no havia nascut, però coneix 
molt bé la història i la relata magníficament:

“Em preguntaràs: ‘I per què aquesta afició per 
l’acordió?’. Jo t’ho diré: fa uns cent anys, 
en alguns pobles, la música pel ball es feia 
amb guitarres, però a Miralcamp es feia 
amb acordió, i en aquesta casa hi havia 
un local on es feia ball. Deien que hi havia 
peces de ball que les tocaven durant un 
mes seguit de tant que agradaven, com el 
Pisa Morena. Però quan va arribar la llum, 
que va ser cap a l’any deu, els d’aquesta 
casa es van comprar una gramola, i aquell 
que tenia l’acordió va haver de plegar. 
‘Ara sí que m’has ben fotut amb això de 
fer ball, jo que disfrutava tocant l’acordió, 
i a més m’hi guanyava algun diner, i ara, 
ni diners, ni disfrutar; l’acordió allà parat!’, 
deia el músic. I aquesta conversa la tenien 
cada dia, fins que un bon dia li van dir: 
‘Mira, arribem a un acord: jo et compro les 
cadires, les taules i l’acordió’, i em sembla 
que per cent pessetes l’hi va comprar tot. 
Aquest acordió es va quedar en una caixa 
vora quaranta anys. I quan vam venir a 
viure a la casa, doncs allò que passa amb 
la canalla: ‘Què hi ha en aquesta caixa?’”.

Quan va obrir aquella caixa, en Marcel•lí 

tenia tot just dotze o tretze anys. Aleshores va 
començar a tocar-lo —nyigo-nyago, que diu ell—, fins 
que un dia va sortir una cançó, purament d’oïda, i és 
així com l’ha tocat sempre. Per aquella època, però, les 
cançons estaven adaptades a una mena d’acordions 
de botons, que més endavant van ser substituïts en 
la seva majoria pels de tecles, i les notes no eren 
les mateixes quan la manxa s’estirava que quan es 
contreia. Arribats en aquest punt, al cap d’uns anys, en 
Marcel•lí se’n va comprar un de nou. Concretament, 
va ser després de veure que a la televisió s’anunciava 
una trobada d’acordionistes a Arsèguel, a l’Alt Urgell, 
i va veure que la majoria de músics eren més grans 
que ell, i molts autodidactes: “Si aquesta gent ho pot 
fer, per què no ho puc fer jo?”, va dir-se. I així va ser. 
En Marcel•lí va assistir a la trobada, i des d’aleshores 
ja no ha deixat de tocar-lo mai. “La música fa bé a 
l’ànima, però també a la memòria”, ens confessa.

Catalunya es va emocionar en sentir les històries del 
miralcampí i el seu acordió en la visita televisada de 
Quim Masferrer a la vila, i nosaltres ho vam tornar a 
fer un cop més. En Marcel•lí va seure amb el seu fidel 
amic en braços, va adoptar un posat solemne i, d’entre 
un llistat infinit de cançons que se sap de memòria i 
d’oïda, va escollir la seva cançó preferida. En sentir la 
misteriosa melodia que entonava amb els seus dits, 
ens va semblar que l’acordió parlava:

Siboney…
Oye el eco de mi canto de cristal
No se pierda por entre el rudo manigual
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Ara fa uns dies, el Servei de Vigilància Epidemiològica 
de Lleida va notificar a l’Ajuntament de Miralcamp un 
cas confirmat de dengue en una persona resident en el 
municipi del nostre poble.

Segurament, a molts de vosaltres, el nom de dengue no 
us sonarà a res. És totalment lògic i comprensiu, ja que 
és una malaltia tropical vírica transmesa per mosquits, 
però que en els darrers anys s’ha propagat ràpidament 
a totes les regions mundials, excepte les polars.

En el món, hi ha al voltant de 3.500 espècies de 
mosquits. De totes elles, unes poques són responsables 
de la transmissió de patògens i paràsits a humans i 
animals. Així i tot, les prediccions indiquen que més de la 
meitat de la població humana està exposada al risc de 
contraure malalties difoses pels mosquits.

Alguns d’aquests mosquits poden ser espècies invasores 
a Europa, és a dir, no originàries del lloc, però amb gran 
capacitat per a adaptar-se i prosperar en els entorns 
urbans i rurals de tot el món. Aquestes espècies que es 
desenvolupen tan bé a les nostres ciutats i pobles són, 
al mateix temps, els mosquits de major importància 
epidemiològica, ja que tenen la capacitat de transmetre 
patologies exòtiques greus quan els seus agents patògens 
són introduïts a Europa.

Dins d’aquests insectes, trobem el mosquit tigre, que 
pot transferir en el nostre ambient sobretot quatre 
malalties:  dengue, Zika, chikungunya i febre groga. A 
causa d’aquesta propagació i també per la irritació que 
causen les seves picades, és considerat un problema de 
salut pública. 

Se’l coneix científicament amb el nom d’Aedes 
albopictus, ja que té una línia blanca característica en 
la part posterior del cap i el tòrax, i això és el que vol dir 
albopictus en llatí.

El mosquit tigre és originari del Sud-est asiàtic. En les 
últimes dècades, ha envaït molts països, estant avui 
present a Àsia, Àfrica, Amèrica, Austràlia i Europa. La 
globalització ha permès la seva expansió passiva per 
mar i terra, i el transport de pneumàtics usats i plantes 
ha contribuït a la seva invasió. L’estiu de 2004 es va 
detectar per primera vegada a Catalunya.

És negre i petit, d’entre 6 a 9 mm de longitud i a més de 
la ja esmentada línia blanca dorsal, té unes potes negres 
amb taques blanques que li confereixen un aspecte de 
zebra.

A diferència d’altres dípters (és a dir, insectes d’un 
sol parell d’ales), el mosquit tigre és diürn, amb gran 
activitat a primera hora del matí i sobretot a la tarda 
fins a la posta del sol. És en aquests períodes quan sol 
picar. Es troba a l’exterior de les cases i s’amaga en 
àrees ombrívoles.

No són grans voladors, de manera que s’allunyen poc del 
lloc on han nascut, especialment si tenen allí tot el que 
necessiten: refugi, ombra, sang i aigua per a reproduir-
se. Com a molt, es desplacen un radi d’entre 200 i 500 
metres des del seu lloc de cria.

De la prevenció que podem fer per minimitzar la 
presència del mosquit tigre a la nostra zona, en parlarem 
a la segona part.

Salut, sort i encerts!

HYGIA PECORIS, 
SALUS POPULI
Que no n'hi hagi, depèn de tu! (Primera part)

Text: Dr. Jaume Verdés i Torres

Fotografia: Jam
es G

athany

És un microclima, és la terra o és un caràcter que 
s’ha mantingut al llarg de les generacions. Sigui com 
sigui, Miralcamp es caracteritza per l’emprenedoria i 
la cooperació, per un tarannà que no vacil•la davant 
la incertesa i que confia en el suport mutu per dur a 
terme els propis designis. Aquest tret és el que va fer 
aflorar l’aigua al poble quan la comarca tot just era un 
desert, al segle XIX, i que posteriorment va fer créixer 
els fruits que avui no només omplen les nostres taules, 
sinó les de més enllà d’on ens arriba la vista. 

També, segurament per aquest mateix tarannà, 
Miralcamp és un poble amb una ràtio excepcional de 
grans empreses amb relació al nombre d’habitants. 
Com una expressió més del caràcter que ha fet créixer 
el poble en totes direccions al llarg de la història, avui hi 
trobem, entre altres, Miralcamp Fruits, SCCL. Aquesta 
cooperativa va néixer el 1981 amb la voluntat de 
confeccionar, conservar i comercialitzar la producció 
de fruita dels pagesos associats des del cor del Pla 
d’Urgell. 
Des d’aleshores, l’empresa s’ha caracteritzat pel 
mateix tarannà de la gent del poble: associacionisme, 
visió i esperit emprenedor, un poderós aliatge que els 
ha dut a tirar endavant i créixer travessant tots els 
reptes i adversitats.

Actualment, la cooperativa es conforma per trenta-
set socis i compta amb unes instal•lacions amb 
una capacitat frigorífica de 7.500 tones, amb una 
atmosfera controlada i una de dinàmica, adequades 
a les variants necessitats de la producció i del mercat 
actual. Les seves especialitats són la confecció, 
conservació i comercialització de la poma golden, la 
poma gala —introduïda l’any 2016—, la pera conference 
i la pera blanquilla, totes elles d’una gran qualitat. La 

seva facturació actual és de set a vuit milions d’euros 
anuals, una activitat econòmica que, segons el gerent, 
Josan Fortón, “repercuteix en els socis, la majoria de 
Miralcamp”.

Els desafiaments a què s’enfronten no són pocs: 
sequera, baixos preus de la fruita dolça i augment 
dels costos energètics. Fortón explicava a RTVE aquest 
octubre passat que enguany han pagat el doble de 
llum mentre han treballat amb la meitat de quilos que 
l’any passat, tot, mentre els preus s’han mantingut 
com fa una vintena d’anys, encara que aquesta 
campanya ofereix una millor perspectiva. Tenint en 
compte els grans reptes actuals amb què es troben, 
és digne de destacar que, amb tot, Miralcamp Fruits, 
SCCL es troba immers en un procés d’expansió —tant 
quantitativa con qualitativa— que no és fruit sinó de 
l’afany dels socis i dels mateixos treballadors, gerent 
i president per desafiar les adversitats i no només 
continuar endavant, sinó fer-ho de la millor manera. 
I és que davant la crisi energètica que ha conduït a 
l’augment disparat dels preus de l’electricitat —i a tot 
això, cal sumar-li també l’aplicació d’un nou impost 
energètic a les cooperatives—, la cooperativa ha 
reaccionat ràpidament i, com de costum, ha apostat 
per innovar i millorar encara més per fer-se més 
resilient. És per això que, just aquest desembre, han 
aprovat la inversió en una instal•lació fotovoltaica 
d’autoconsum per fer front a aquest encariment i 
optimitzar el consum d’energia al màxim possible. El 
procés s’ha accelerat davant aquesta situació crítica 
amb la voluntat de ser més independents de la xarxa, 
autosuficients i sostenibles.

A part d’aquesta, la cooperativa també ha fet una 
gran inversió en les cambres de fred per fer-hi una 

Miralcamp Fruits, SCCL: Per què 
tenim la millor poma golden del món

Text: Marina Pallàs Barta    |    Fotografies: Josan Fortón
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ampliació de 2.000 tones, les quals permeten 
mantenir les seves fruites durant un llarg període 
—fins a un any— en perfectes condicions, tot fent 
ús de la tecnologia d’ULO (Ultra Low Oxygen) i 
d’atmosfera dinàmica, uns sistemes que baixen 
el nivell d’oxigen perquè les fruites no agafin 
gustos i que són molt ecològics en tant que eviten 
l’ús d’altres productes de conservació químics.

És aquesta determinació i obstinació de la 
cooperativa i els seus socis la que dona fruits, 
i això s’evidencia en el fet que estan treballant 
en una nova ampliació de la central, després 
que ja se’n fes una fa uns anys, totes elles amb 
l’objectiu de disposar de més cambres de fred i 
evitar així externalitzar cap mena de servei i ser 
el màxim autosuficients possible. 

“El Govern hauria de fer més promoció del 
consum de proximitat, i amb el canvi climàtic 
encara més”, indica el recentment nomenat 
nou president de la cooperativa, Jaume Sans, 
qui pren el relleu de Gerard Balp. Sans afegeix 
que “no es pot normalitzar que la fruita arribi 
en vaixells que contaminen”, conscient de la 
importància de ser sobirans a l’hora d’alimentar-
nos i dels productes de proximitat per mantenir 
un sistema ferm, autosuficient i sostenible. “Hem 
d’anar lluitant, no hi ha més. I això és tot un esforç 
per part dels associats”, assegura el president 
de la cooperativa. Un esforç que no ha estat en 
va, i que ara, malgrat les circumstàncies, els ha 
portat a viure un moment especialment dolç, ja 
que recentment han guanyat el Primer Premi 
Internacional a la Millor Poma Golden, i ho han fet 
per segon any consecutiu (2020 i 2021), mentre 
que enguany han guanyat el Premi Internacional 
a la Millor Aparença de la Poma Golden (2022).

Concedit per l’IRTA (Institut de Recerca 
i Tecnologia Alimentàries), aquest és un 
reconeixement al gran treball i visió que s’amaga 
darrere el gran sabor d’una poma. El jurat en va 
destacar d’entrada la seva dolçor i sabor, i el 
seu gran aroma, crocantor i fermesa, i la seva 
sucositat equilibrada. La poma guanyadora 
es caracteritzava pel seu color de la pell verd 
trencant a groc sense cara rosada, i una elevada 
dolçor que, acompanyada d’un nivell d’acidesa 
baix, fa d’ella una mostra molt agradable 
de gust en boca. Així ho va assenyalar Rosa 
Altisent, gestora adjunta de l’Àrea de Producció 
Vegetal i Gestora d’innovació de l’Institut de 
Recerca de Tecnologies Agroalimentàries l’any 
2020, després que el panell d’experts de L’IRTA 
realitzés un rigorós examen de totes les mostres 
per trobar la més excel•lent. 

De fet, aquest premi —consistent en un guardó, 
un estudi organolèptic de la poma guanyadora a 
càrrec de l’IRTA i un assessorament en màrqueting 
i comunicació per l’empresa Red Peppers— va 
ser creat amb la voluntat d’establir un segell de 
qualitat internacional que permeti els productors 
i productores vendre les seves pomes a un preu 
adequat, que es correspongui amb el que ofereixen 
als consumidors i que els permeti guanyar-se bé la 
vida. O, dit d’una altra manera, i com va dir Sergi 
Balué, cap sectorial de la Fruita Dolça de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), 
evitar “la desaparició d’una professió essencial” i 
frenar “l’increment de la dependència alimentària 
externa”.

Només els qui es dediquen a la seva producció, 
conservació i comercialització coneixen la 
vertadera clau de l’excel•lència d’aquesta fruita, 
però sembla que hi ha un conjunt de circumstàncies 
específiques que configuren un sabor especial. “És 
una mica tot: el terreny, la boira, la forma d’esporga, 
les malles antipedra que determinen els sucres, el 
terreny, el microclima que tenim a Miralcamp...”, 
ens descobreix Sans qui, humilment, omet totes 
les circumstàncies menys palpables, però tant o 
més cabdals, que els han dut fins on són avui i que 
tenen a veure amb una història de valors, treball 
obstinat, cooperació i visió de futur ja integrada en 
l’ADN de la cooperativa i de Miralcamp.
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Text i fotografies: Marta Argilés

Coneixent la Ramona Sió 
(Miralcamp, 1924)

En entrar a les entranyes de la casa de la Ramona 
Sió, vam veure el que aguardaven aquelles parets; 
no estaven soles, perquè l’art del seu fill petit, en 
Jordi Riera, envaïa l’espai. La Ramona, asseguda, 
observava des de la porta i des d’allí, podies veure 
tots els angles de la casa. Ella presumia unes ungles 
llargues i vestides d’un color vermell que t’atrapaven 
l’atenció. Un cop aposentats, el seu fill ens va confiar 
que ella, cada diumenge, també es pintava els llavis 
de color vermell, i allí vam descobrir el color preferit de 
la Ramona. Així, acompanyats de la bona companyia 
del seu fill, vam començar una conversació íntima i 
plena de vida. 

L'elixir secret de la Ramona

La Ramona va néixer a Cal Terrall, i és sota aquest 
nom que se l’ha conegut sempre al poble. L’any 1960, 
es va casar i va comprar una casa amb el seu marit 
per migrar del niu i formar una família. Va tenir tres 
fills i un d’ells es va morir. Actualment, comparteix el 
temps i l’espai amb el seu fill petit. Junts demostren 
estar molt a gust i reconeixen que han enfortit el vincle 
que els uneix. La Ramona ens confessa quin és el seu 
elixir vital: “Beure aigua tota la vida i prendre aliments 
de la terra”.

Miralcamp un segle enrere

Passen els dies i amb els anys, la gent. La Ramona veu 
que el poble de Miralcamp ha canviat molt i ara ja no 
l’envolta aquell mar d’ametllers. Explica que, on ara 
hi ha la piscina municipal abans hi havia una bassa; 
on hi ha l’Ajuntament, 
abans hi havia La 
Teuleria, una bòbila 
que produïa teules; 
i els carrers eren 
camins sense asfaltar. 
Veu que moltes de 
les cases on abans hi 
vivien amics seus, ara 
estan desertes i això li 

V(b)ellesa: Miralcamp creix amb la seva gent

Conversem amb Ramona Sió i Eliseu Pedra, de noranta-vuit i 
noranta-cinc anys respectivament, dos autèntics testimonis vius 
de la història miralcampina, i dos grans pous de saviesa que guia 
les generacions futures

Quin espai ocupa la vellesa en la societat actual? Sovint la resposta se’ns escapa lluny i s’endinsa en l’espai 
desconegut de la vellesa, ja que fins que no arribem a unes cotes altes d’edat, no podrem sentir en la nostra pell 
l’estat perdurable de les arrugues, el pas dels anys i la vulnerabilitat d’un cos major. Però, mentrestant, podem 
fer una altra cosa ben poderosa i que està a les nostres mans: empatitzar. 

En aquest número de l’Infocamp dedicarem un espai a la vellesa, tot escoltant dos veïns de Miralcamp que 
porten a l’esquena quasi ve un segle sencer i una vitalitat envejable! Al seu moment, també van cremar el terra 
de la pista de ball al so de la Gran Casino i van viure moments divertits i esbojarrats. Ara són tot un pou de 
coneixement i un viu testimoni d’èpoques passades tan àrdues com senzillament fascinants. Ells són la Ramona 
Sió de Cal Terrall i l’Eliseu Pedra. 

genera solitud. Té noranta-vuit anys —l’abril de l’any 
que ve en farà noranta-nou— i totes les companyies de 
la seva generació com la Ramona ‘el Xico’, la Ramona 
‘la Blàsia’ o la Palmira ja no hi són. La Ramona Sió és 
l’adamantina del carrer Bonavista.

Ràdio Pirineus: 
La primera ràdio (clandestina) del poble

La Ramona també ens explica una història sobre 
pioners! La primera ràdio de Miralcamp la va regentar 
el seu oncle, Jaume Sió del Terrall, en un context de 
Guerra Civil. La gent escoltava de forma clandestina 
la freqüència d’aquesta ràdio que provenia de l’altra 
banda, a França, perquè anunciava totes les notícies 
que el dictador no volia que sabés la població. El seu fill 
ens ho aclareix tot d’una: “No és que ‘això amb Franco 
no passava’, és que ‘això amb Franco no s’explicava’”. 

Coneixent l'Eliseu Pedra 
(Miralcamp, 1927)

En la nostra visita, veiem ràpidament que l’Eliseu 
Pedra de Cal Sauló és un amant dels caragols i que 
també frega el segle amb els seus noranta-cinc 
anys ben portats. Ell també ha viscut tota la vida a 
Miralcamp i ha tingut tres fills. Actualment conviu amb 
un d’ells. No ha estudiat tot el que ha volgut, perquè 
el seu pare el va fer treballar i li va prohibir estudiar, 
però parlant amb ell t’adones que avui és un savi 
amb moltíssima experiència a les espatlles. Faltarien 
pàgines per explicar les tantes històries interessants 
que ens explica l’Eliseu, sobre el do de la seva mare 
amb les animals o la primera gramola de Miralcamp, 
però la que ens deixa més pensarosos és la promesa 
que ens diu que s’havia fet per quan arribés a la 
vellesa: “Un esparadrap a la boca, una bena als ulls i 
un tap a les orelles, i feu el que vulgueu”. Quins secrets 
custodia, l’Eliseu?

"Dos amors i una vida"

Un cop ben entrada la porta i encetada la conversació, 

l’Eliseu pronuncia una frase que a ell el va tenir intrigat 
molts anys de la seva vida: “La llengua de la dona no 
té ossos, però en trenca de molt grossos”. Amb el pas 
dels anys, ha entès el significat del que li recitaven els 
vells quan tot just era un jove a punt de descobrir el 
poder que tenen les dones amb la paraula. Fa trenta-
un anys que és vidu; la seva primera dona, la Maria 
va morir als cinquanta-cinc anys. Després d’aquest 
gran amor es va tornar a enamorar, però va decidir 
només ocupar-se de l’amor el cap de setmana. Dels 
vuitanta-dos anys als noranta-cinc anys que té ara, 
l’Eliseu comparteix l’amor amb ell mateix. Ha treballat 
gran part de la seva vida la terra i s’ha guardat els 
diumenges per descansar. 

De bèsties i tecnologia

L’Eliseu va treballar tota la vida la terra amb la 
força d’un animal, fins que els mètodes agraris van 
modernitzar-se i es va introduir el tractor. “Ens vam 
trinxar les esquenes”, assegura. Després, amb la 
introducció de la nova maquinària que portava un 
seient de ferro, l’esquena se’ls va “esberlar”, diu, però, 
reconeix que va ser un bon canvi, perquè el que feies 
durant tot un dia amb els animals, amb el tractor ho 
feies amb trenta minuts. En algun moment, la crisi 
també va visitar el camp. L’Eliseu tenia deu jornals 
d’oliveres i abans que esclatés la Guerra Civil se’n 
sortia prou bé, però un cop acabada, ens explica, va 
patir una davallada perquè ningú volia comercialitzar 
l’oli d’oliva amb Espanya, un fet que va fer patir els 
productors i les empreses.

Pèsols, carxofes... 
I llet

Amb un amic de 
Belianes i un de 
Vilanova de Bellpuig, 
l’Eliseu se n’anava 
cada diumenge 
a fer una bona 
graellada de caragols 
a un restaurant de 
Mollerussa. Un bon 
dia, va proposar-los 
de fer una caragolada 
a casa, i aquest cop la faria ell. Els amics es van 
quedar impressionats de tan bona que era! L’Eliseu 
els va deixar de pedra, però ens en confia el secret: 
paciència i deixar-los fer a foc lent. “La base principal 
és la costella de porc, perquè li deixa un suquet molt 
bo”, revela. A més, ens descobreix un ingredient 
curiosíssim que resulta clau per l’èxit de les seves 
cassoles de tros, que li queden d’allò més gustoses: 
la llet! Així i tot, a l’Eliseu encara li queden reptes: el 
pròxim, diu, és fer una cassola de regines!

N. 4                    Revista Municipal de Miralcamp

12 13

 Revista Municipal de Miralcamp          N. 4



EXTRA, EXTRA !
 El nou Espai de memòria cultural de Miralcamp

Preparació (de l'allioli):
En un pot de batedora, posem els dos dits de llet, l’all sense cor i un polsim de sal. Seguidament, anem lligant-ho tot 

afegint-hi l’oli de gira-sol ben a poc a poc, fins que lligui del tot.

Preparació (de la vinagreta):
Tallem a tires fines, i després a cubs, el tomàquet i els pebrots, i els reservem en un bol. A continuació, emulsionem 

l’oli d’oliva i el vinagre de vi, salem els vegetals i els afegim a l’emulsió. Barregem bé els ingredients i afegim un 

polsim de pebre. 

Preparació (dels caragols):
Rentem els caragols i els posem en una llauna de 2 cm d’alçada. Hi afegim aigua i els fem bullir. Quan advertim que 

comencen a sortir, afegim la sal i el pebre; si sobresurt l’aigua, hi afegim un raig d’oli d’oliva verge extra. El temps 

màxim de cocció seran 20 minuts. Un cop cuits, ja estan llestos per menjar. 

Recomanació: 
Treure el caragol amb el punxó, passar-lo per la vinagreta i, a continuació, per l’allioli. Tindrà un gust suau i molt 

fresc en boca. Bon profit!

El secret d'en Ramon Massot: El secret del caragol és que sigui de qualitat; també, netejar-lo bé, coure’l, i combinar-

lo amb la salsa que més ens agradi. En el cas de cuinar caragols amb qualsevol altra recepta, es bullen prèviament 

amb llorer, farigola i sal (20 minuts), fins que l’aigua de cocció sigui ben fosca.

Text: Cristina Mongay
En Ramon Massot és un apassionat dels caragols. Duu a les espatlles mig segle 

dedicat al món de l’hostaleria, i governà el concorregut restaurant Atenas de 

Barcelona durant vint-i-vuit anys. Allí, els caragols eren el plat estrella. I és que 

apropava al públic d’arreu fins a vint-i-quatre receptes diferents basades en 

aquest nostrat –i deliciós– mol•lusc. 

A més, ell és el fundador del Museu del caragol, situat al número 4 del carrer Sant Sebastià de Miralcamp. 

Allí, en quaranta metres de vitrines, hi exposa més de quatre mil peces que representen aquest animaló 

amb closca. De vidre, de ceràmic, de peluix, i un llarg etcètera. 

Massot es defineix com un cuiner de la vella escola, i ha apostat sempre per mantenir la vista enrere, en 

els fogons més suculents del passat, per dotar-los del protagonisme que mereixen adaptant les mítiques 

receptes a les seves salses. Ell, però, no ho dubta: la recepta que més brilla a la seva taula són els caragols 

a la llauna!

Ingredients (pels caragols):
500 g de caragols bovers

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre

Què es cou a Miralcamp?
Els caragols a la llauna d'en Ramon Massot

Fotografia: C
edida

Fotografia recepta: capdexai66 (pixabay)

Elaboració:

Ingredients (per l'allioli):
3 parts d’oli de gira-sol

1 part de llet sencera a temperatura ambient

1 g d’all gran pelat i trinxat

Sal

Ingredients (per la vinagreta):
3 parts d’oli d’oliva verge extra

1 part de vinagre de vi

1/2 pebrot verd

1/2 pebrot vermell

1 tomàquet

Sal i pebre

Fotografia: Laia Ibars Ramírez

L’Espai de memòria cultural de Miralcamp ja és a punt 
per obrir les seves portes, i ho farà pròximament. El 
nou equipament s’ha ideat i dissenyat perquè aculli 
tota l’activitat que bull actualment al poble —xerrades, 
presentacions i actes diversos—, ja que es tracta d’un espai 
polivalent, per tal que pugui créixer alhora que ho fan els 
miralcampins i miralcampines. Alhora, el Casal manté 
un ull en el passat, en tot el dinamisme que ha donat 
vida a Miralcamp fins avui, ja que compta amb un espai 
museístic amb fotografies d’arxiu que ens permetran fer 
un recorregut per les efemèrides de la història cultural de 
Miralcamp.
Segons la interiorista responsable del disseny de l’espai, 
Laia Ibars Ramirez, es tracta d’un espai “obert a tothom, 
un lloc de reunió, de presentació de llibres, de documentals, 
de xerrades, etc. Un nou espai obert a tots aquells veïns i 
veïnes que pensin en qualsevol possibilitat d’ús”. “A més, 
en estar situat a la part més antiga de la vila, al costat de 
l’església, enllaça directament amb la nostra història com 
a poble”, afegeix l’alcaldessa, Carme Ribes Llordés.
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Feliç any nou!


